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§ 15 Riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg
svar på remiss från kommunstyrelsen
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 6 juli 2017, dnr 1.5.1.-373-2017.
Kommunstyrelsen har sänt riktlinjer för handläggning på
remiss till stadsdelsnämnden. Riktlinjer för handläggning
inom socialtjänstens äldreomsorg är ett viktigt komplement till
gällande lagstiftning. Kungsholmens stadsdelsförvaltning är i
huvudsak positiv till riktlinjerna men anser att vissa stycken
bör förtydligas.
Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag. Arvid Vikman m.fl. (S), Anders
Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade dessutom
ett gemensamt uttalande.
Joel Laurén m.fl. (M) och Lars Lundqvist m.fl. (L) föreslog att
stadsdelsnämnden skulle besluta enligt gemensamt förslag
från Moderaterna och Liberalerna. Kristin Jacobsson (C) och
Emil Öberg (KD) instämde i förslaget i form av
ersättaryttrande.
Beslutsgång
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Lindhagensgatan 76
Box 49039, 100 28 Stockholm
Telefon 08-508 08 000
Växel 08-508 08 000
stockholm.se

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
stadsdelsnämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Joel Laurén m.fl. (M) och Lars Lundqvist m.fl. (L) reserverade
sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.
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Kristin Jacobsson (C) och Emil Öberg (KD) instämde i
reservationen i form av ersättaryttrande.
Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla
förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra
Ickevalsalternativet inom stadens hemtjänst är per
definition egen regi. Det borde finnas ett annat system
att fördela ickevalsalternativet inom hemtjänsten. Vi
anser att alla äldre över 85 år som upplever oro,
ensamhet eller otrygghet i det egna hemmet och som så
önskar ska beredas plats i en av stadens
äldreboendeformer.
En äldre som är bosatt i en annan kommun och som
under begränsad tid vistas i Stockholm har rätt till
hemtjänst här. Vi vill omgående införa valfrihet för
dessa äldre, så att de inte per automatik hänvisas till
stadens hemtjänst i egen regi. Vi vill säkerställa att äldre
som tidigare omhändertagits av släkt och vänner och
som ställs inför omfattande omvårdnadsbehov ska kunna
beredas plats på omsorgsboende utan föregående
hemtjänstinsatser.
De nya reglerna för intagning till servicehus innebär att
vissa personer över 65 år, som tidigare fått plats på
servicehus, idag inte längre bereds plats. Det är personer
över 65 år med psykiska funktionsnedsättningar,
missbruksproblematik eller som befinner sig i
hemlöshet.

Uttalande
Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo
Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:
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Den röd-grön-rosa majoriteten i stadshuset har under hela
mandatperioden arbetat för en mera generös
biståndsbedömning gällande plats på vård- och
omsorgsboende med heldygnsomsorg och servicehus samt
för att de äldre ska få mera inflytande i hur de beviljade
insatserna inom hemtjänsten genomförs.
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Nu gällande riktlinjer för biståndsbedömning beslutades i
fullmäktige 2015-05-25 men dessa har inte i någon större
utsträckning resulterat i en mera generös
biståndsbedömning.
Syftet med det nya förslaget till riktlinjer är bland annat att
biståndsbedömningen särskilt ska beakta den enskildes
sammantagna situation med hänsyn tagen även till hög
ålder, upplevd oro och ensamhet.
I förslaget till nya riktlinjer anges att avslag på vård- och
omsorgsboende ska fattas med restriktivitet. Den politiska
majoriteten vill ha en mera generös bedömning än i dag av
rätten till vård- och omsorgsboende. Det är mycket viktigt
med implementering av riktlinjerna samt uppföljning av
faktisk effekt i biståndsbesluten oavsett om denna mening
ska stå i riktlinjerna eller inte. Den politiska viljan är
tydlig.
-

-

-
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Det är av yttersta vikt att de nya riktlinjerna
implementeras i hela stadens
biståndsbedömarorganisation för att så långt som
möjligt garantera lika behandling i hela staden.
Ansvaret för detta bör ligga hos äldrenämnden och
äldreförvaltningen.
Det bör i varje stadsdel finnas alternativa ickebiståndsbedömda mellanboendeformer,
”trygghetsboenden med aktivitetscentra”, för att de
som inte beviljas plats på vård- och omsorgsboende
ska ha ett fullgott alternativ för att få sina behov
tillgodosedda. På Kungsholmen saknas denna
boendeform i dag helt.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har anställt tre
äldrekuratorer som ska vara ett stöd för de äldre som
inte får plats på stadens biståndsbedömda vård- och
omsorgsboenden men behöver hjälp med att ordna sin
boendesituation och sin övriga livsföring på ett
tillfredsställande sätt. Anställningen av
äldrekuratorerna på Kungsholmen bör kunna inspirera
även andra stadsdelar så att de kan hitta nya stödformer
för äldre som har behov av individuellt stöd.
Ramtiden inom hemtjänsten bör ge de äldre och
personalen rejäla möjligheter att påverka planeringen
av genomförandet av de beviljade insatserna utan
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administrativa krav som krånglar till de äldres faktiska
möjligheter att påverka.
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